
ш БрикЕ-rт ЕАд
6280
гр. Гъльбово
обл, Ст. Загора

УТВЪР!ИЛ:

ЯНИЛИН ПАВЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

тел:041В/621 2В
тел/факс: 0418/ 623 9З,

flАтд: lq оъ,

протокол

ло чл. 181, ал, 4 от ЗоП на
Комисията за прове}кдане на проI]едура по възлагане на обществеrrа пор,ьчкit Ill)L- t

публично състезаЕие с предNtет: ,,.Ц,оставка на полIrпроплlленовlл торби" реф. N! l2200_З/20l7r,.

Отяосно: Резултатttте от проведена процедура за възлагане на обществена пol]l,tllia llllc l

публично състезание с пред]\,1ет: ,.!оставка на полипропиленови торби " реФ N! 12200З1201] г.

Процелурата е открита с Решение J,lЪ l269 от 21,.12.2017г,
Решеr,rието е публикувани в РОП на 21 .12.20|7г.

_YHtтlta_,qerr номер на поръчката в РОП: 00758-2017-00l9
Вид на поръчката - публично състезание на осtlование чл, 1 8. ал. l , т. 1 2 от ЗОП.

състав на комисията:

ПРЕ.ЩСЕflАТЕЛ:

LIЛЕНоВЕ:

инrrt. КапIен Владиштиров Кънев - главен инженер БП

1 , Петя Петрова Хаджиева Юрисконсулт
2. llHrK, Красимира Иванова [имитрова специалист ОП

Промени настъпили в хода на работата на комисията - няма.

FIa основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, Комисията, назначена със Заповед Nl 67 /12.0l ,20l 8 г.
състави настоящия протокол :

Кратко описанtrе на работния процес:

I. На открито заседание, проведено на 12.01.2018г. от l0:00 часа, в заседателIIата зll,Jlil llii
,,Брикел" ЕА.Щ, lсомисията отвори и разгледа постъпилите оферти от участниците в llpol|e;,]\i|)tl ,]lr

възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предNIет: ,..Щост,пLзttа lt.t

полипропилепови торби " реФ. ЛЪ 12200З 120|7 г. при следни ред:
о Комисията коFIстатира, че на заседанието не присъстват представителIл на участrtлi ц!1-1-е,

о Председателят на комисията получи с приемо - предавателен протокол оtрсl,гtl,tс.

постъпили в отдел ,,Търговски" от Участниците в процедура за възлагане на обществсtttt

поръчка чрез публично състезание с предмет: ,,,Щоставка на полипропиленови торби " ;le(l.
Jф 122003/2017г.

о Председателят на комисията обяви, че в определения срок за подаване на офертlt - .lo
16:l5 часа на 1 1.01.2018 г. са постъпили 2 (лве) оферти:

Ctp-lrrt l

l

l

/8п



Ns по
ред

Вх.
HoNlep

датаl Il LIac IIа

получllваllе
1 .,Инженерrtнг Консулт ЕС" ЕООД N!1 11.01.20l8/ 12:15,1,

2 ..Циркон" ЕООД ]ф2 11.01.20l8/ 12:20,r.

о Комисията отвори
протокола по чл. 48, ал. 6
както следва:

,,Инженеринг Консулт ЕС" ЕООД, гр. Русе - вх.NЪ 1/11.01.20l8г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комислrята ollol}cc,lll

съдър)канието на плика. Комисията установи! че е наличен 1 (елин) бролi плик с надпllс
,,Предлагани ценови пapaMeTpll". Пликът е с ненарушена цялост. Трима от LtJIettOBe,le ]lil

комис}Iята подписаха плика с надпис ,.ПредлагаIIи ценови параметри" ll TexI] Ilrlec I(0,I t )

предложение за изпъляение на поръчката. Офертата на Участника съдържа t,l едlлн броii гtлItti с

налпис: ,.Мостри", съдържащ l0 (десет) броя чували,
,,Щrrркон" ЕООЩ, гр. Ямбол - вх.ЛЪ 2/l 1.01.2018г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен tlltик. КомttсttяIi,l ollol]eclll

сыIържанието Ila плика. Комисията установи, че е наличен 1 (едиlr) броti плиlt с IiадIIllс

,,Предлагани lIенови параметри". 11ликът е с ненарушена цялост. TpllMta от tIлеtIоt]еге llil
комисията подписаха плика с надпис ..Предлагани цеI]ови параметри" tI ,гехIIlltIесl{()l()

предложение за изпълненIlе на поръчката. Офертата на Участника съдърпtа и един брой ttлtrt; с

надпис: ,.Мостри", съдържащ 10 (десет) броя чували.
lI. На 12.01,2018г., в Заседателната зала на .,Брикел" ЕА.Щ, на закрито заседание кол,Illсl]ят1l

провеl)и налиlтието и редовността на представените от участниците докуNlеIIти и ycTaIIot]1.1:

2.1. Участници, представили всички необходими документи в съответствие с Llзиск]]iltlllrl la Ili]

вьзло)I(ителя в поканаtа и документация,]а за учасtие. без констатирани липса на доку]\lентIl lt II tll
llесъответствия и/или друга нередовностJ включително фактлrческа грешка:

с ,.Инrrtенеринг Консулт Ес" ЕооД - Bx.Ns 1/1 1 .01 .2018г.
Участникът е представил всички изисквани от Възлоrrсителя докуNlенти.

. ,.I-Iиркон" ЕооД - Bx.Nq 2/1 1 .01 ,20l8г,
Участникът е представил всички изискваrrи от Възложltтеля документи.

2.2.Участници! за които коп{исията е установила липса. непълнота или несъответстIlll с llil
информацията, включително нередовност или фактлtческа грешка lл/илtл нес boTlзe,l,c-гlllIjl (,

изI.1скванията на възложителя: Няпла такива ччастници.

офертите по реда на тяхното постъпване, съгласно oтl]a,]elIo,I1) lj

и на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП оповест!1 съдър)I(аlI ие,l о Il\I.

2.З" Списък на участницtlте, които не отговарят на изискванията на Възлоltсителя tl са
за отстраняване от поръчката: Няма такива уtIастници.

2.4. Списък участниците! които отговарят Ita изискванията на Възлоrttителя I.1 tпlliTo
-предлоItения за изпълнение на поръчката се допускат до разглеждане от коNlисията:

о ,,Инхсенеринг Колtсулт Ес" ЕооД
. ,,I]иркон" Еоо.Ц

.Щеliствията на комисията са обеюивирани в Протокол Л!1/ l2.01 .20l 8г

III. На 22,01.2018г., на закрито заседание в Заседателната зала на .,Бртл Itел " [:i;\fl_

комисията раЗГЛеДа ТеХНИЧеСКИТе ПРеДЛОЖеЕИЯ За ИЗПЪЛНеНИе На ПОРЪЧКаТа На ДО П )'С EI it'l ] l l t]

участници в обявената обществена поръчка чрез публично състезание с пред,lет: .,fltrcrltllttlt
на полипропилелtови торби" реф. Nч l22003 l20l7г.и ycTaHoB}I следното:

. Техническите лредJIожения и представените мостри от уIIастницIIте отгоt]|I|]rl,l llil
предварително обявените условия.
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Няпла у.Iастници, предло]кени за отстрilняване поради несъответс-гвl tc llil
предложенията за изпълнение на поръчката с предварително пocotIeIl|l],il lj

документацията rra обществената поръчка технliческа спецификация.

!ействията на комисията са обективирани в Протокол Nч 2 l22.01.2018г.

IV. На 29.01.2018г. от 10:00 часа в открито заседание в Заседателната зала на,,Брriкел" ЕАl[.
комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис ,,Предлагани ценови пal)ilNle,llltI llil
допуснатите участници в обявената обществена поръчка с предмет: ..!ocTaBIta Ilil
полипропиленови торби" реф. jФ 122003/2017г.

о Комисията констатира, ale на заседанието не присъстват ttpe]Ic,гal}ll,гejlIl lli l

участIlиците.
о Председателят I-Ia комисията оповести имената на участниците, допусIIатl.i ло о |l]i]l))lll(

rIa пликовете с надпис ,,Предлагани ценови параметри",
. Предсеl(ателят на комисI]ята отвори и оповести ценовите предложения на лOll)/cll1l l Il l(

участници, по реда на подаването им.
о С това приключи публичната част от работата на комIлсията.

.У. На \2.02.2018г. а закрI]то заседанlле коI\Iисията пристъпи къIи разглежлаве. olleIlIiil ll

класиране на оtРертите, съгласно т. 1.5 от докумеItтацията за участие, на участнлIцIll,с l!

процедура с предмет: ,,,Щоставка на полипропиленови торби" реф, JФ 12200З/20l7г.
5.1 резчлтати о,г е на uеновите пDедло)Iiения { l lлик - еновн паl]аNlет|)ll ).

Участltици;

ПрогlIозна стойност
на Възлолttlтеля;в лв.
без ДДС

Предлотtена стойност от
..Инженеринг Консулт
ЕС" ЕООД, в лв, без

ддс

Предлоясена стойност от
,,I-{иркон" ЕОО!, в лв,

без !!С

160 000,00 l 69 0 0 0,00 l59 0 0 0,00

5.2.ПредлоlItения за отстраIIяване на участници:
FIяма такива участници.

5.З.l{енови оферти на участниците, които отговарят на условията на Възлоrttltтеля lJ l(ofitI]clIrl lil t l1

допуска за участие в Itласиране:
l ,l . ,,Инlltенеринг Консулт ЕС" ЕООД
1.2, ,,I {иркон" ЕОО,Щ

5,4,Съгласно чл.72, ал. l от ЗОП, комисията не I1звърulIл съпостаl]яне на ценовIlте rIре](лоjliеl ll lr.
порад!I това, че не е приложимо.
5.5,Комисията Iiзвърши оценка и класиране, съгласно условията на документацията за ytlilc,l lle. lIil
предложенията на участниците, както следва:

Мпо
ред

Участник Класlлране

1 ..Цирrtон" ЕООД 159 000,00 ;lrl.

2 ,,Иняtенеринг Консулr, ЕС" ЕООД l69 00().()() лв-

VI. Комисията предлага за изпълнltтел на договора:
..I{иркон" ЕОО.Щ, с предлагаIIа цена за изпълнение на поръчката 159 000.0() :lB,/c,r rl

петдесет и девет хиляди лева/ без !!С.
Мотиви: Предлоrrtението на Участника отговаря на предварителtIо сlбявеtltt,tе tl t

Възлоrrtителя условия. Представени са всички !1зискуеми документи от Възло;lttt ге,ltll.

Техническите оферти на ),LlacTHllKa съответстват на техническите !1зисI(t]ilнl]я lt

документацията. Класирането е извършено съгласно .Щокуплентацl.tята за yIIilcTII(,, llit ,ilt ;lt

предложената цена за изпъJIнение на поръчката е в лева, без !ЩС, DDP склад,trва база rrlr
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Възлоrttителя в гр. Гълъбово (Инкотермс 20l0 ) и включва всички разходи по доставка,tа. I(a,l()

на първо Iчlясто е участникът предложил най-ниска такава.

!ействията яа комиоията са обективирани в Протокол Nч 3 /12,02,2018г.

VII.Копlисията предлага да се сключи договор с класирания на първо място участнrIк:
,,I{иркон" ЕОО.Щ, при следните условия:

Об,rца стойност за изпълнение на поръчката: l59 000,00 лв./сто петдесет и девет xllJlя]lII r,lel]a,,

без ![С
Cport на изпълнение на договора - 12 /дванадесет/ месеца от датата LIa подпllсвtlllе ]lil

договора,
Начин на изпълнение доставките на изделията ще се извършват 1lо зая]]ка llll
възлотtителя
Срок за изпълнение на доставката -5 lлетl календарни дни считано от получавапе IIа заявка о,I

възложителя

Прrrдодýддд_l Протоколи N91, J\a2 и NЬЗ от работата на комисията.

.Щата на приключване работата на ком}Iсията: l6.0З.2018 г.

КоМИСИЯ:

Председател:

lltrrK. Камен Кънев . . .

Членове:

1 , Петя Хаджиева .

-2. инrк, Красимира

CTP,.I о l _l




